




























 



У 



оквиру Дечије недеље у нашој школи организован је Трка за срећније 

дет ињст во, као и крос РТС-а за предшколце и ученике од 1. до 8. разреда.



 



Поред бројних акт ивност и т оком Дечије недеље у мат ичној школи 

организовано је гледање филма о дечијим правима, док је у подручном 

одељењу у Ст амници организован прави биоскоп у школи. Ученици су т акође 

имали прилику да учест вују у квизу а они који су ост варили најбоље 

резулт ат е су награђени медаљама.







 



 

У Дечијој недељи колико су уживала деца, уживали су и наставници показујући 

колико су креативни. Двориште смо украсили и у подручном одељењу у Стамници. 

Такође, по жељи деце организован је и маскенбал. Наставница Мирјана Лукић 

организовала је радионицу Здрава храна. У Мелници деца су имала прилику да 

гледају филм Мали принц. Предшколци и ученици од 1. до 4.разреда су имали 

више активности а све у бојама јесени. Са наставницом француског језика су 

исписивали речи француске песме на великом белом платну и украсили, односно 

обукли дрвеће испред школе.

 



 

 













 



 







 



 

Безбедност деце је одговорност свих нас 

Стручна служба школе и наставница енглеског језика, 20.октобра у Београду, учествовале су на 

Шестој годишњој конференцији Фондације Тијана Јурић “Безбедност и одговорност”.  

 

О овој важној теми говорили су еминентни стручњаци у различитим областима заштите и 

безбедности деце (представници U.S. Embassy Belgrade, Embassy of Belgium in Belgrade, Interpol, 

INHOPE - International Association of Internet Hotlines, Google, National Center for Missing & 

Exploited Children, Centar za Nestalu i Zlostavljanu Djecu, као и представници нашег тужилаштва i 

Министарства. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 









 







 





МАРТ МЕСЕЦ ФРАНКОФОНИЈЕ - ТЕМАТСКИ ДАН 
 

 



Март нам је био у знаку Франкофоније, играли смо, певали смо, правили 

презентације о француској култури, музици, филму, историји, спорту, 

поезији... гледали француске филмове и пуно занимљивих ствари научили. 

 





























 





Наставница физике Наташа Ботић одржала је огледни час са ученицима осмог 

разреда. Кулонов закон обрађен је на јако занимљив начин. Ученици су се 

поделили у групе и одиграли мини турнир у стоном тенису, где су поред бодова у 

игри освајали бодове и за знање. 



 



 



У недељу 10. 

априла, у ОШ 

"Жарко Зрењанин" 

у Великом Лаолу, 

одржано је 

општинско 

такмичење из 

биологије.  

Дуња Николић - 

ПРВО место 

Софија Ракић- 

ДРУГО место 

Милица Будић - 

ТРЕЋЕ место 

Похваљени 

ученици Анђела 

Баџић, Алекса 

Пауновић и Јелена Грујић. 

Честитамо ученицима и наставници биологије на оствареним резултатима 

и желимо још бољи успех на Окружном такмичењу. 

 

 

 



У суботу 7. маја 2022. године на Окружном такмичењу из биологије у ОШ "Свети 

Сава" у Пожаревцу, ученици наше школе су постигли следеће резултате 

2. МЕСТО - Дуња Николић 

3. МЕСТО - Софија Ракић 

5. МЕСТО - Милица Будић 

ЧЕСТИТАМО ученицама и наставници! 

 



 





ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

У четвртак 17. марта наше осмаке су посетили представници и ученице из СШ 

"Младост". Ученице средње школе су нашим ђацима причале о смеровима, о 

ваннаставним активностима и свим осталим садржајима које има средња школа 

"Младост" Поделили су проспекте и позвали наше ученике на журку коју ће 

организовати баш за будуће средњошколце. 

 

 
 



ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

У четвртак 10. марта нашу школу, тачније наше осмаке су посетили представници 

Пољопривредне школе из Пожаревца и ближе их упознали са великим избором 

смерова, као и како функционише интернат, који имају у склопу њихове школе. 

Добили су проспект са свим потребним подацима, како би се информисали и 

ближе упознали са свим садржајима које нуди њихова школа. Позвани су да 

заједно са својим разредним старешинама и родитељима дођу у посету школи 14. 

маја 2022.године, када ће бити Отворен дан у њиховој школи.

 
 

 



Отворен дан у Пољопривредној школи у Пожаревцу. 

У суботу 14. маја наши осмаци су посетили Пољопривредну школу у Пожаревцу. 

Том приликом су се ближе и детаљније информисали шта им све нуди поменута 

средња школа. Заиста једно лепо и пријатно окружење, са заиста добронамерним 

и срдачним професорима, особљем, на челу са директором њихове школе. Сви су 

нас лепо дочекали и несебично нам причали о њиховој школи и школовању код 

њих, као и о дому за ученике који је бесплатан за све ученике прве године. 

Директор школе је поменуо да је идеја да буде бесплатан дом, смештај, храна и за 

ученике 4.године. О томе ће бити одлучено у наредном периоду. Све у свему доста 

садржаја и могућности за будуће средњошколце. 















 





Захваљујемо Фонду Њ.К.В. Принцеза Катарина за велику помоћ и допринос нашој 

школи 2021.године 

 





  





УСКРС – ТЕМАТСКИ ДАН у Стамници 





 





22. април ДАН ПЛАНЕТЕ  

 



 



 

 

Наградни конкурс "Дизајн Еко 

торбе" 

Ученици наше школе, Луна Симић, 

Никола Јовановић, Ђорђе 

Новаковић, Јелена Јовановић и 

Марија Марјановић награђени су за 

дизајн Еко торбе.  

Додела награда 5. 5. 2022. у 

библиотеци Ђура Јакшић у 

Петровцу. 

Честитамо учитељицама Биљани 

Јанићијевић и Ани Арсић и 

награђеним ученицима. 



  









 





12.о5.2о22.год. 

Црвени крст  - "Крв живот  значи" 

ПРВО мест о-Лена Симић-лит ерални рад 

ТРЕЋЕ мест о-Марија Марјановић-ликовни рад



 



 



Конкурс „Моја општина-Рагзгледница из мог краја“ У петак 3.јуна су додељене 

награде у Завичајном музеју нашим ученицима из Стамнице Новаковић Ђорђу и Луни 

Симић. Њихови радови ће се наћи на разгледницама наше општине. Честитамо!!! 

 

 

 





ЕКСКУРЗИЈА 





















 





КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ – ФОТОГРАФИСАЊЕ 























 





СВЕЧАНИ ДЕФИЛЕ И ПРОСЛАВА МАЛЕ МАТУРЕ 3. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

ГЕНЕРАЦИЈА 2оо7/2оо8. 















 

























 

 





СВЕЧАНА ДОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА, УВЕРЕЊА И ДИПЛОМА 4. ЈУЛ 2022. 





























 



 

 

 

 

 

 

Уреднице 

Летописа 

              Маринела Драгуљевић   и   Звездана Станојевић 


